
Dynamiczna waga kontrolna Synus® 
Seria modułowych wag automatycznych

KlasyfikowanieKontrola  
napełnienia

Statystyczna
kontrola procesu

StatystykaNaważanie

Seria modułowych wag kontrolnych Synus umożliwia precyzyjną kontrolę 
masy lub kompletności oraz regulację pracujących przed wagą urządzeń 
napełniających. Wszystkie modele mają zatwierdzenie typu, które 
pozwala na ich stosowanie w metrologii prawnej do kontroli towarów 
paczkowanych we wszystkich krajach europejskich. 

Zawsze właściwe rozwiązanie dla każdej z tych aplikacji:



Specyfikacje techniczne

Waga kontrolna Synus®

System wagowy WS 1 kg WS 2 kg WS 5 kg WS 7 kg

Zakres wagowy brutto (obciążenie maksy
malne)

do 1000 g do 2000 g do 5000 g do 7000 g

Najmniejsza działka legalizacyjna (g) 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Zakres niepewności (Ua) (mg) od 100 od 500 od 1.500 od 2.000

Odchylenie standardowe błedu pomiaro
wego (s) (mg)

od 17 od 83 od 250 od 333
zależnie od produktu, dopuszczalnej niepewności i warunkow otoczenia

Wydajność (szt./min) maks. 250 maks. 200 maks. 180 maks. 180
zależnie od produktu, dopuszczalnej niepewności i warunków otoczenia

Zakresy prędkości (m/s) 0,2 do 1,5 0,2 do 1,2
0,5 do 1,5

0,2 do 1,0
0,5 do 1,4

0,2 do 1,0
0,5 do 1,4

Średnica rolek 22 30

Napędy Bezobsługowe silniki EC 24V z przekładnią planetarną
Sterowanie odporne na zwarcie z kontrolą temperatury

Napięcie 115/230 VAC (+10%/15%); 50/60 Hz (L1, N, PE) możliwość przełączania

Pobór mocy ok. 500 VA 

Ciśnienie robocze Ustawienia fabryczne:
popychacz: ok. 3 bar
dysze: ok. 5 bar

Przenośnik z prawej do lewej lub z lewej do prawej (należy podać w zamówieniu)

Wysokość robocza (mm) 600 do 1100 (regulowana co 50 mm), wysokość „nóżek”: ± 25 mm

Odległość od podłogi (mm) 100 (± 25)

Dopuszczalny zakres temperatur 0 do +40 (MID + 5 do +40)

Temperatura produktu 10 do + 60 (WS 1 kg, pas)
40 do +80 (WS 1 kg, pas okrągły)
30 do +80 (WS 2 do 7 kg, pas)

Stopień ochrony IP 54 (standard), IP 65 (opcjonalnie)

Wymiary patrz rysunki

Materiał konstrukcji stal nierdzewna 1,4301

Ciężar ok. 250 kg

Emisja hałasu Ciśnienie akustyczne A < 70 dB (A)

Ekran Patrz: Tabela „Wyposażenie”

Wejścia 8/16 (opcjonalnie) wejścia cyfrowe, 24 V
Wejścia w zależności od wykorzystania galwanicznie oddzielone poprzez przekaźnik lub transoptor

Wyjścia 8/16 (opcjonalnie) wyjścia cyfrowe, 24 V
2 wyjścia analogowe
0 – 20 mA, 0 – 10 V
Wyjście napięciowe: obciążenie wtórne ≥ 2 kΩ Wyjście prądowe: ≤ 300 Ω obciążenie wtórne
Wyjścia w zależności od wykorzystania galwanicznie oddzielone poprzez przekaźnik lub transoptor

* ZB taśma doprowadzająca
 AB taśma odprowadzająca

Rezultaty osiągane w praktyce np. odchylenie standardowe lub wydajność są zależne od zastosowania i nie  
należy tych wartości traktować jako absolutne. Dokładne parametry dostarczonej maszyny są zdefiniowane  
w potwierdzeniu zamówienia. 



Wyposażenie

Cecha, funkcja Dostępne wariany, opis

Typ wagi Synus® 10/Synus® 15

System wagowy WS 1 kg, WS 2 kg, WS 5 kg, WS 7 kg

Komputer SYNUS 10: TFTColor 10”4, obsługa za pomocą przycisków
SYNUS 15: TFTColor, 15”, ekran dotykowy

Wyświetlacz masy Masa brutto, netto lub różnica mas, możliwość przełączania

Wyświetlacz operacyjny Rozłożenie, uzysk, przepust, wartość średnia, powiększone wyświetlanie masy, możliwość przełączania

Blaszki ułatwiające przejście produktów Tylko w wagach WS 1kg

System odrzutu Dysze albo popychacz, sterowanie systemem odrzutu klienta

Przycisk awaryjny Wbudowany w panel komputera

Monitoring napełnienia pojemnika Czerwona lampa

Fotokomórki Fotokomórki odblaskowe, laserowe fotokomórki odblaskowe

Rodzaje klasyfikowania –  waga klasyfikująca z KTP, trzy dowolnie wybierane granice, sortowanie 3/5krotne
– waga klasyfikująca z KTP z odrzutem seryjnym i kontrolą wartości średniej

Sygnalizacja klasyfikowania 3/5 krotna – sygnał dźwiękowy, 3krotny
– sygnał dźwiękowy, 5krotny
– wyjścia potencjałowo oddzielone
– wyjścia potencjałowo oddzielone z sygnałem dźwiękowym, 3krotnym
– wyjścia potencjałowo oddzielone z sygnałem dźwiękowym, 5krotnym

Funkcja liczenia Suma całkowita, licznik wstępny

Porty komunikacyjne – Ethernet
– Ethernet/IP
– Profibus
– DeviceNet
– RS422
– RS232
– Current Loop
– Profinet
–  wyście do emisji mas pojedynczych dla zewnętrznej analizy i podłączenia do statystycznych systemów 

jakości 

Wszystkie wymienione porty są bez sprzężenia zwrotnego i nie muszą być zabezpieczone.

Transmisja danych
          Masy pojedyncze
          Komputer – TCP/IP
          

          FeldBus

Szeregowe wyjście danych RS422, RS232 lub 20mA
XMLClient, XML Server, XMLClient i XMLServer, przygotowane do:
 SPC@Remote 
 SPC@Enterprise
 SPCFWIN z XMLServer
ProfibusDP, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP

Zapisanie danych podczas zaniku zasilania

Funkcje monitorowania
          ciśnienie powietrza
          odrzut
          błędna masa
          długość opakowania i odstępy 

wyjście potencjałowo oddzielone, taśma stop
wyjście potencjałowo oddzielone 
wyjście potencjałowo oddzielono z taśmą stop 
za pomocą dodatkowych fotokomórek 

Funkcje kontroli
           Kontrola kompletności ze zmienną 

wartością średnią
          Kontrola dokładności pomiaru
          Automatyczna kontrola losowa

Pojemność – wejście cyfrowe
– bez korekty wyporu powietrza
– z korektą wyporu powietrza

Licznik zdarzeń wejście cyfrowe

Zewnętrzny sygnał błędu wejście cyfrowe

Partia/sortowanie 3/5krotne wejście cyfrowe

Licznik sumujący wejście cyfrowe

Zakłócenia wejście cyfrowe

Regulator trendu – regulator 3punktowy z sygnałem nastawienia ±
– regulator 3punktowy z impulsatorem
– integralny regulator, 0 – 20 mA/0 – 10 V

21 CFR Part 11 Zalecenia wg FDA (Food and Drug Administration)



   Zastosowane monolityczne czujniki wagowe EMCF, zaprojektowane specjalnie do dynamicznych wag  
kontrolnych odznaczają się dużą precyzją i bardzo krótkim czasem ważenia, najlepszą stabilnością, odpornością 
na przeciążenia.

   Nowoczesna elektronika z najnowszą technologią procesorów sygnałowych pozwala na szczególnie efektywne 
filtrowanie dzięki wyjątkowo wysokiej częstotliwości próbkowania rządu 2 kHz (0,5 ms).

   Modułowa budowa umożliwia zmianę wysokości transportowej oraz zmianę kierunku maszyny w ciągu tylko 
kilku godzin.

   Wszystkie modele Synus® oferują wiele opcji, ułatwiających monitorowanie produkcji i analizę danych.
   W celu zminimalizowania czasu przestojów, wszystkie modele są wyposażone w innowacyjne systemy zmiany 
pasa oraz awaryjny system transportowania.



Widok z przodu

Waga kontrolna Synus®

Rysunki techniczne

AAZB  odstęp między osiami taśma doprowadzająca
AAWB odstęp między osiami taśma wagowa
AAAB  odstęp między osiami taśma odprowadzająca 
TL  długość stołu
GL  długość całkowita
*  Pojemnik na odrzucone produktu przy taśmie  

odprowadzającej jest osiowo dłuższy niż taśma 
odprowadzająca

Wszystkie wymiary w mm

AAZB AAWB AAAB

WS 1 kg 300/350/400/450/500 310 300*/350*/400/450/500

Długość całkowita GL = AAZB + AAWB + AAAB + 90

WS 2/5/7 kg 300/350/400/450/500 300 300*/350*/400/450/500

350/400/450 350 350*/400/450/500

500 350 400/450/500

400/450/500 350 500

400/450/500 400 400/450/500

450/500 450 450/500

500 500 500

Długość całkowita GL = AAZB + AAWB + AAAB + 100

Tabela wymiarów widoku z przodu

Taśma doprowadzająca



BW X1 X2

WS 1 kg 40 420 215

80 420 215

120 420 215

160 420 215

WS 2/5/7 kg 150 420 215

200 445 190

300 495 240

BB  szerokość taśmy (mm)   
X1 zmienna, p. rysunek (mm)  
X2 zmienna, p. rysunek (mm)

Widok z boku

Widok z boku

Wszystkie wymiary w mm
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BB x AA (mm)

Taśma doprowadzająca ■ Taśma wagowa Taśma odprowadzająca ■

150 x 300/350/400/450/500 40 x 310 ■ 150 x 300*/350*/400/450/500

80 x 310 ●

120 x 310 ●

160 x 310 ●

AA (mm)

BB (mm) Taśma doprowadzająca ■ Taśma wagowa ■ Taśma odprowadzająca ■

150 300/350/400/450/500 300 300*/350*/400/450/500

350/400/450 350 350*/400/450

500 350 500

400/450/500 400 400/450/500

450/500 450 450/500

500 500 500

200 300/350/400/450/500 300 300*/350*/400/450/500

350/400/450 350 350*/400/450

500 350 500

400/450/500 400 400/450/500

450/500 450 450/500

500 500 500

300 350/400/450 350 350*/400/450

500 350 500

400/450/500 400 400/450/500

450/500 450 450/500

500 500 500

WS 1 kg

WS 2/5/7 kg

AA odległość między osiami (mm) BB szerokość taśmy (mm) ● Pas okrągły albo pas

°  Pas okrągły ■  Pas *   Pojemnik na odrzucone produktu przy taśmie  
odprowadzającej jest osiowo dłuższy niż taśma  
odprowadzająca

Taśma odprowadzająca musi mieć długość co najmniej AA = 400 mm, jeśli maszyna jest zamawiana  
w następującym wykonaniu:
  taśma wagowa AA = 300, 310 lub 350 mm i 
  kontrola odrzutu
  pojemnik na odrzucone produkty o błędnej masie

Warianty
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Podane szczegóły techniczne służą wyłącznie do opisania produktów 
i nie mogą być traktowane jako gwarantowane właściwości w sensie prawnym.

Zmiany techniczne zastrzeżon

Nasze produkty i rozwiązania, wymienione w tej karcie katalogowej,  
mają znaczenie w następujących branżach:

Machinery 
(OEM)

Przemysł  
spożywczy

Farmacja Przemysł  
chemiczny

Rolnictwo Przemysł
kosmetyczny

Materiały
budowlane

Recykling Budowa
maszyn


